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На 15 юни 2021 г. в София, като част от цикъла „Музикални вторници“ в зала 

„Биад“, се състоя камерен концерт на пианистката Елена Дикова и флейтистката 

Яна Михайлова. Ако мога да характеризирам тази тяхна творческа проява с две 

думи, тe били „изключителен концерт“ – едновременно духовно преживяване и 

сетивно удоволствие за многобройната публика.  

Ще започна с програмата: професионално и добре подбрана, стилна и 

разнообразна, тя включваше творби на Карл Филип Емануел Бах, Франц 

Шуберт и Сергей Прокофиев, изискващи безупречно владеене на инструмента и 

на ансамбловото музициране и поставящи предизвикателството да разграничиш 

в интерпретацията си три коренно различни по характер и средства музикални 

стила. 

Изпълнителките го постигнаха по един много убедителен начин, изваждайки 

на показ най-характерното и най-типичното за всяка от представяните пиеси. 

„Хамбургска соната“ от К. Ф. Е. Бах бе изпълнена с голяма прецизност, лекота и 

изящество. Макар замислена и написана за флейта и клавесин (К. Ф. Е. Бах е 

смятан за най-великия клавесинист за времето си), в интерпретацията на Елена 

Дикова, поднесена със звуков финес, разликата между клавесин и пиано беше 

сведена до минимум. Красивият звук на флейтата и перфектното изпълнение на 

Яна Михайлова допринесоха за тънкото и стилно претворяване на една от най-

красивите флейтови сонати на ранния музикален ХVІІІ век. 

Шуберт, „Интродукция и вариации“ по тема на песен от цикъла „Хубавата 

мелничарка“ е предизвикателство за всяко камерно дуо. Партиите на двата 

инструмента са равностойни както в техническо, така и в ансамблово 

отношение. Овладяно до съвършенство, произведението беше изпълнено „на 

един дъх“, с цялото му великолепие и страст. Очевидното майсторското 

владеене на инструментите и от двете изпълнителки допринесе за това. 



    Последното прозвучало на концерта произведение беше сонатата в ре мажор 

от Сергей Прокофиев, емблематична творба, съдържаща цялата сериозна 

камерно-ансамблова проблематика на модерната музика. „Високата летва“, ако 

мога така да се изразя, а именно класическата форма в четири части с голям 

звуков и динамичен диапазон, е истинско предизвикателство за всеки музикант. 

Тук Яна Михайлова демонстрира безупречно владеене на своя инструмент и 

пресъздаде по безспорен начин сложната форма на гениалното произведение на 

Прокофиев, а Елена Дикова, самата тя ерудиран музикант с изключителна 

музикална култура и овладян инструментализъм, с равностойното си 

партниране допринесе за един достоен завършек на този прекрасен концерт. 

Камерно дуо от висока класа! 


